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بؼدٓ ّبً ال ٍِ ػيى ٗاىسالً ٗاىصالة ٗحدٓ هلل اىحَد  

 
ভস্ত প্রংা এ  অল্লায জনয এফং দরুদ  ারাভ ফবলিত হা  হআ ভাভানবফয প্রবত, 

মায য অয হ ান নফী হনআ৷ 

াভদ  ারাবভয য– 

অল্লা  ফানাহু য়া তা‘অরা ফবরনঃ 

 اىرٌِ اىقً٘ ٍثو بئس أسفبزا ٌحَو اىحَبز مَثو ٌحَيٕ٘ب ىٌ ثٌ اىت٘زاة حَي٘ا اىرٌِ ٍثو
اىظبىٍَِ اىقً٘ ٌٖدي ال ٗهللا هللا بآٌبت مرب٘ا  

থিঃ মাবদযব  তাযাত হদয়া বয়বির, তয তাযা তায ন যণ  বযবন, তাবদয দৃষ্টান্ত 

হআ গাধা, হম  স্ত  ফন  বয৷ মাযা অল্লায অয়াতভূব  বভথযা ফবর তাবদয দৃষ্টান্ত  ত 

বন ৃষ্ট৷ অল্লা জাবরভ ম্প্রদায়ব  থ প্রদিন  বযন না৷ (ূযা জ ভ অ: ৫) 

মযত আফবন অব্বা যাবম. হথব  ফবণিত 

أسفبزا ٌحَو اىحَبز مَثو ٌحَيٕ٘ب ىٌ ثٌ اىت٘زاة حَي٘ا اىرٌِ ٍثو  

এখাবন হম ফযাবি ব তাফ ব়ে; ব ন্তু তায ববতযস্থ ফাণীয ন যণ  বযনা, অল্লা তা‘অরা 

তাব  হআ গাধায াবথ ত রনা  বযবিন, হম ব না অল্লা তা‘অরায গুরুত্বূণি ব তাফ ফন 

 বয চবর; ব ন্তু জাবন না তাবত  ী যবয়বি। 
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তাযয অল্লা তা‘অরা ফবরনঃ  

...هللا بآٌبت مرب٘ا اىرٌِ اىقً٘ ٍثو بئس  
 

এ অয়াবত ٍثو দ্বাযা ঈবেয রঃ বফবষ্টয  ফস্থা৷ এফং ٌِاىت٘زاة حَي٘ا أىر  দ্বাযা ঈবেয 

রঃ ঐ ভস্ত আয়াহুদী, মাবদযব  অল্লা তা‘অরা তাযাবতয থবনবদি, বফবধ-বনবলধ  

বনবত তাগুবরা অভবরয বনবদি বদবয়বিবরন; ব ন্তু তাযা হগুবরাব  প্রতযাখযান  বযবি  

হগুবরায ঈয অভর  যাব  হিব়ে বদবয়বি৷ অয়াবত ঈবল্লবখত أسفبز ব্দবি سفس এয 

ফহুফচন৷ অয তা বে এভন ফ়ে ব তাফ, মাবত বফববন্ন য বভয ঈ াযী আরভ থাব ৷ অয 

ব তাফব  سفس নাবভ নাভ যণ  যায  াযণ বে, এিা এভন এ  ব তাফ মা তায 

ধযয়ন াযীয বন ি তায ববতযস্থ বত য তাৎমিভূ ঈবমাবচত  ঈদ্ঘাবিত  বয হদয়৷  

থিাৎ ঐ ভস্ত আয়াহুদী, মাবদয হদাবয়বতয জনয অল্লা তা‘অরা তাবদয প্রবত তাযাত 

নাবমর  বযবিন; ব ন্তু তাযা তা দ্বাযা ঈ ৃত য়বন, তাবদয ফস্থা হআ গাধায ভত, হম 

ঈ াযী আরবভয  স্ত াবদ ফন  বয চবর; ব ন্তু তা বত হভাবি ঈ ৃত বত াবয না৷ 

হ ননা হ মা ফন  বয তায ব ি আ ফ বে না৷ 
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 তযাং হম ভস্ত আয়াহুদী হদায়াত  নূবয বযূণি তাযাবতয দ্বাযা ঈ ৃত য়বন, এ 

ঈদাযবণ অল্লা তা‘অরা তাবদযব  ত রনা  বযবিন এভন গাধায াবথ, হম ঈ াযী 

আরবভয  স্ত াবদ বত ঈ ৃত য়া ফযতীত তা ফন  বয মায়৷ 

ঈবয়বিয ভাবে ঈভায হপ্রক্ষাি বে, হম বজবনবি ভাভূরযফান  ঈচ্চ ভমিাদাম্পন্ন 

য়ায  াযবণ তা বত বফযাি ঈ ৃত য়া দয ায বির, হ বজবন হথব  ঈ ৃত না 

য়া৷  

 াাপ প্রবণতা য. ফবরবিনঃ 

‚অল্লা তা‘অরা আয়াহুদীবদযব  এ হক্ষবে ত রনা  বযবিন হম, তাযা তাযাবতয ধায , 

াঠ   যক্ষ  য়া বে তায ঈয অভর  বয না  তায অয়াতভূ দ্বাযা ঈ ৃত 

য় না... হআ গাধায াবথ, হম أسفبز তথা আরবভয ফ়েফ়ে ব তাফ ফন  বয৷  তযাং হ 

হগুবরা বনবয় চব়ে হফ়োয়; ব ন্তু তায ার্শ্ি বদবয় গভন াযীবদয  ৃষ্ঠবদব ন বফ ৃত 

ক্লাবন্ত, বযশ্রভ িা়ো হ ব তাবফয বযন্তযীণ বফলয় ম্ববে  বযাআ জ্ঞ থাব ৷ হম হ ঈআ 

আরভ জিন  যর; ব ন্তু আরভ ন মায়ী অভর  যর না, এিাআ বে তায ঈভা,  তআনা 

বন ৃষ্ট ঈভা৷‛ 

আভাভ আফবন  াীয য. ফবরবিনঃ 

‚হম  র আয়াহুদীবদয তাযাত হদয়া বয়বির; ব ন্তু তাযা তদন মায়ী অভর  বযবন, অল্লা 

তা‘অরা তাবদয বনন্দা  বয ফবরনঃ এবক্ষবে তাবদয দৃষ্টান্ত বে হআ গাধায ভত, হম বন  
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 স্ত  ফন  বয বনবয় মায়...  তযাং হগুবরাব  হ ববঠ  বযআ ফন  বয বনবয় মায়; 

ব ন্তু জাবননা হম, তাবত  ী যবয়বি, তাবদয এ আ ফস্থা৷ তাযা তাযাত হভাতাবফ  

অভর  বযবন; ফযং তায ফযাখযা  বযবি  বফ ৃবত াধন  বযবি৷  তযাং তাযা গাধায 

চাআবত বন ৃষ্ট৷ হ ননা গাধায হ ান হফাধবি হনআ, অয তাবদয হফাধবি থা া বে 

তাযা তা  াবজ রাগায়বন৷ অল্লা তা‘অরা নয অয়াবত ফবরনঃ  

يُ٘اىغبف ٌٕ أٗىئل أضو، ٌٕ بو مبألّؼبً أٗىئل  

‚তাযা চত ষ্পদ জন্তুয ভত; ফযং তাবদয হচবয় বন ৃষ্টতয৷ তাযাআ র গাবপর, 

ববথরযযায়ণ‛৷ (ূযা অযাপ: ১৭৯) 

আভাভ   যত ফী য.ফবরনঃ 

‚এ ঈভায় অল্লা তা‘অরায ক্ষ হথব  হ ফযাবিয প্রবত ব তাবফয ভভি বক্ষা  যায  

তদন মায়ী অভর  যায ফযাাবয ঈবদ যবয়বি, হম অল্লায ব তাবফয ধায -ফা  বফ৷ 

হমন হ ঐ ধযবণয বনন্দায স্বী ায না য়, মায স্বী ায বয়বি ূফিফতিী আয়াহুদীযা৷  বফ 

ফবরনঃ 

األببػس مؼيٌ إال بجٍدٕب،#  ػْدٌٕ ػيٌ ال ىألسفبز شٗاٍو  

اىغسائس فً ٍب زاح أٗ بؤٗسبقٔ،#  غدا إذا اىبؼٍس ٌدزي ٍب ىؼَسك  
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থিাৎ এযা বে  স্ত  ফন াযী, তাযা ঈবিয আরবভয ভবযভাণ আরভ িা়ো অয হ ান 

ব ি যআ আরভ বাবরাবাবফ জিন  বয না৷ হতাভায জীফবনয থ  বয ফরবি, ঈি মখন তায 

হফাো বনবয় প্রত যবল ফা োয় চরাচর  বয তখন হ জাবন না হম, থবরবত ব  যবয়বি৷ 

অল্লা  ফানাহু য়া তা‘অরা তাবদযব  (আয়াহুদীবদযব ) তাযাবতয প্রবত অভবরয বনবদি 

বদবয়বিবরন। তঃয আহুদীযা তা ভানয  বয  তাযাবতয ঈয অভর  যা হথব  বফযত 

থাব । অল্লা তা‘অরা ٌحَيٕ٘ب ىٌ ثٌ اىت٘زاة حَي٘ا  (তথা: মাবদয ববঠ তাযাত চব়েবয় হদয়া 

বয়বির, ব ন্তু তাযা তা ফন  বযবন) এ অয়াবতয ভাধযবভ তাবদয এআ অচযবণয বফলয়বি 

ফযি  বযবিন। অল্লাহ্   ফানাহু য়া তা’অরা এখাবন এ থায প্রবত আবিত  বযবিন হম, 

অল্লা তা‘অরায ক্ষ হথব  তাবদয প্রবত এ বনবদিবি বির তাবদয জনয এ বি প্রতযায়ন ৃত 

চ বি স্বরূ৷ থচ তাযা তাযাতব  ফন  বযবির হরা বদয  াবধ ফা ববঠ চাববয় হদয়া 

ফস্তুব  ফন  যায ভবতা  বয৷ এযয তাযা তাবদয এ চ বিব  বি  বযবি এফং তাবদয 

 াবধ হম হফাো বির তা হপবর বদবয়বি  ে ফযবি হমবাবফ তায চারব য ন যণ  বয, 

হবাবফ তাযা বনবজবদয প্রফৃব   খাবাবতয ন যণ  বযবি৷‛  

ٌحَيٕ٘ب ىٌ ثٌ  এ অয়াতাংব ঈবল্লবখত ٌث ব্দবি ত রনাভূর  হফব বঢবরবভ ফ োবনায জনয 

ফযফহৃত বয়বি৷ হ ননা তাযা হম প্রবতশ্রুবত প্রদান  বযবি তা বি  যািা বির প্রবতশ্রুবত 

প্রদান  যায চাআবত হফব বফস্ময় য৷ 
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অল্লা তা‘অরা তাবদয  তাবদয  দমিূণি ফস্থায বধ  বনন্দা জ্ঞান  যায জনয 

তাবদযব  হআ গাধায াবথ ত রনা  বযবিন, মা বনফ িবিতা  হফা াবভবত প্রফাদত রয৷ হ ননা 

তাযা ফিাবধ  ভূরযফান  বধ   ামি যী ফস্তু হথব  ঈ ৃত য়া হথব  বফযত হথব বি ৷ 

অয তা বে অল্লায ব তাফ৷ হমভনবি ব না হআ গাধায বফবষ্টয, মা তায ববঠ ফন  যা 

হ ান ঈ াযী ব ংফা ক্ষবত য ফস্তুয ভাবে হ ান াথি য  যবত জাবন না৷ 

অরী বফন জা‘দ য. বত ফবণিত, বতবন ফবরবিনঃ অবভ আভাভ শু‘ফা য. হ  ফরবত শুবনবি: 

হম ভ াবে অযবফ বালা জাবননা তায দৃষ্টান্ত হদয়া চবর হআ গাধায াবথ, মায গবর 

খাফাবযয এভন থবর ে রন্ত যবয়বি, মাবত বফচাবর (শুখাদয) হনআ৷ 

আভাভ াম্মাদ বফন ারাভা য. ফবরবিনঃ হম ফযবি াবদ বক্ষাজিন  বযবি; ব ন্তু অযবফ 

ফযা যণ থফা ফবরবিন, অযবফ বালা ববখবন, হ ঐ গাধায নযায়, মায গবর খাফাবযয এভন 

থবর ে রন্ত যবয়বি, মাবত মফ (শুখাদয) হনআ৷ 

অযফযা যাবয গাধায নাভ ভ বখ অনা হথব  বফযত থা বতা৷ তাযা গাধায নাভ স্পষ্ট  বয 

ঈবল্লখ  যাব  িন্দ  যবতা ফবর বযাক্ষবাবফ ঈবল্লখ  বয ফরবতা, রম্বা বদ্ব- ণিধাযী৷ 

হতভবনবাবফ গনযভানয ফযবিবদয ভজবরব গাধা বনবয় অবরাচনা  যা বদ্রতায বযবি ফবর 

বযগবণত ত৷ অযফবদয বনব  তাবদয াবয়  স্থতা থা া বে রজ্জাবফাধ  যতঃ 

গাধায় অবযাণ হথব  বফযত থা বতা৷ 
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ফয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাভ গাধায় অবযাণ  যবতন অল্লা তা‘অরায 

প্রবত ফনত ভস্ত   বফনয় প্রদিনফতঃ৷ 

অযফযা গাধায বফফযণ বদবত বগবয় ফরবতাঃ 

 تَٖس ٗال اىدٍبء، بٔ تسقؤ ال اىغ٘ث، قيٍو اىسٗث، مثٍس ٗىى، تسمتٔ ٗإُ أدىى، ٗقفتٔ إذا

.اىْسبء بٔ  

থিঃ ত বভ মখন তাব  দাাঁ়ে  বযবয় যাখবফ তখন হ বস্থয থাব , অয মবদ তাব  হিব়ে দা 

তাবর হ রায়ন  যবফ৷ হ বে বধ  ভরতযাগ াযী, ল্প াাময াযী। তায দ্বাযা না 

ভ বিণ হদয়া মায়৷ অয না স্ত্রীব  হভাযানা প্রদান  যা মায়। 

অবযা ফরবতাঃ গাধা এ বযভাণ এ বি বনরিজ্জ,  াভ    নাযীবরপ্স  প্রাণী হম, ভধযযাস্তাবত 

হ তায ভাদীয াবথ হমৌন বভরবন বরপ্ত য়া হথব  বফযত থাব  না৷ থচ ঈি, হব়ো 

নযানয প্রাণী এয ফযবতক্রভ৷ 

গাধায ঈচ্চ অয়াবজয জনয নযানয  র জীফ-জাবনায়াবযয ভাবে তায এ বি প্রববি 

যবয়বি৷ মা ফিবন ৃষ্ট  ভাবজিত অয়াজ ফবর বযগবণত বয় থাব ৷ গাধায অয়াজব  

  ফবর নাভ যণ  যা য়৷ ( ি ডা  ) ٍّٖق

  যঅন র  াযীবভ তায অয়াজব  ফিাবক্ষা প্রীবত য অয়াজ ফবর বফবলাবয়ত  যা 

বয়বি; হ ননা তা হরা বদয জনয বফযবি   বষ্টয  াযণ বয় দাাঁ়োয়৷ 
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অল্লা তা‘অরা হরা ভান া ীভ  তৃি  তায হিবরব   ৃত ঈবদব    যঅবন ঈবল্লখ 

 বয ফবরনঃ 

اىحٍَس ىص٘ت األص٘ات أّنس إُ ص٘تل ٍِ ٗاغضض  

‚দচাযণায় ভধযফবতিতা ফরম্বন  য এফং  ণ্ঠস্বয নীচ   য৷ বনঃবন্দব গাধায স্বযআ 

ফিাবক্ষা প্রীবত য‛৷ (ূযা হরা ভান: ১৯) 

এবক্ষবে ফরা বয়বি হম, এ ঈদাযণবি মবদ আয়াহুদীবদয জনয হদয়া বয়বির, তফ  তা 

ঈবেবযয প্রবত বফবফচনা  যতঃ হ ফযবিয হক্ষবে প্রবমাজয, হম   যঅন ফা আরবভয ধায -

ফা  বয় তদান মায়ী অভর  যা হিব়ে বদবফ, তায ক্ব অদায়  যবফ না  তায মবথাম ি 

ভূরযায়ন  যবফ না৷ 

আভাভ ভাআভ ন বফন বভযান য. বত ফবণিত, বতবন ফবরবিনঃ 

‚হ   যঅন য়ারাগণ! হতাভাবদযব  া ়ো  যায অবগআ হতাভযা   যঅবনয ন যণ 

 য৷‛ তয বতবন এ অয়াত হতরায়াত  বযবিন৷ 

আভাভ আয়ায়া বফন আয়াভান য. ফবরবিনঃ 

‚তাবদয এব  জন াবদ হরবখ থচ না হ াবদ ফ োয হচষ্টা  বয, অয না াবদ বনবয় 

গবীযবাবফ হ ান বচন্তা-বাফনা  বয৷ তয মখন তাবদয  াঈব  হ ান ভাঅরা ম্পব ি 

বজজ্ঞাা  যা য়, তখন হ ভ  াতাফ ক্রীতদাবয ভতন চ বি হভবয ফব থাব ৷‛ 
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 বফ ফবরনঃ 

اى٘دع ٌحَو ػيٍٖب اىجَبه ٍثو حَي٘ا بَب جٖو ػيى اىسٗاة إُ   

تْتفغ اى٘دع بحَو اىجَبه ٗال ىٔ اىجَبه حَو ٌْفؼٔ اى٘دع ال     

 

থিাৎ হম  র যাফীগণ (ফণিনা াযীগণ) বনবজবদয ধাযণ  যা াবদবয (ভবভিয) ফযাাবয 

জ্ঞতা হযবখআ তা ফণিনা  বয মায়, তাযা হআ ঈবিয নযায়, হম অভানত ফন  বয বনবয় 

চবর৷ ঈবিয এআ অভানতব  ফন  যা না অভানবতয ভাবরব য বন ি হ ান পায়দা হৌিায় 

এফং অয না এ অভানত ফন  যায দ্বাযা ঈি বনবজ হ ান ঈ ৃত বত াবয৷ 

এভনআ ঘবিবি  বতয় হ  র হরা বদয হক্ষবে, মাযা   যঅন-াবদবয (ব ি ) ন   

ভ খস্থ  বয বনবয়বি  বদগবদগবন্ত তাবদয  নাভ িব়েবয় হগবি৷ পবর াজায াজায 

জ্ঞানবা   ক্ষ ধাতি ফযবিযা তাবদয বফভ্রাবন্ত  বফচ যবত বত্ব তাবদয ন যণ  বয মাবে৷ 

  যঅন- ন্নায এব ফাবয  স্পষ্ট  বযষ্কায ন ভূব  তাযা তায স্বস্থান হথব  বযবয় 

বদবয় বফ ৃত  বয হপরহি৷  

তাযা  বমাগ- বফধা, অন  ূরয  ে াঁব ভ ি জীফনমাবনয জনয মাযযনাআ অত্মবফনা  

চাি  াবযতায ভাধযবভ ক্ষভতাীনবদয ন্তুষ্ট যবণয প্রবচষ্টা চাবরবয় থাব ৷ 
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তাযা বনবজযা বন ৃষ্টতভ   প যী  ভি াণ্ড ম্পাদন  বয এফং এ ত্বফাদীবদযব  জ্ঞ  

দ্বীবনয ফযাাবয ীভারঙ্ঘন াযী ফবর অখযা বদবয় তাবদয াবথ ত িাতব ি  বয ধভিীনতা  

ভাজতাবি  ভাজফযফস্থা বনবয়।  

তাযা তাবদয প্রবত ন গ্র াযীবদয শুধ ভাে ভথিন  যাব আ মবথষ্ট ভবন  বয না; ফযং তাযা 

বনজ হথব  অগ ফাব়েবয় তাবদয প্রবতবি ফিবফযযআ স্তুবত গায়া, তা প্রচায  যা, তায বদব  

ভান লবদয অফান জানাবনা  হবিব  আরাভী যীয়ায াবথ াভঞ্জযূণি ফবর রূ 

হদয়ায প্রয়া চারাবনায হক্ষবে হস্বোবফব য বূবভ া ারন  বয থাব ৷ 

 তযাং এআ াান বদদ  বে এ ম বগয অবরভবদয এ জন, মায প্রংায় হরাব যা দা 

ঞ্চভ খ থাব ৷ হ াশ্চাতয হথব  গণতিব  অভদাবন  যায অফান জাবনবয় তায াবথ 

তি জ ব়ে বদবয় ফবর হম, ‚মবদ অভাবদয জনয তা  রযাণ য য় তবফ...‛৷ বাফখানা এভন, 

হমন হ আবতাবয ফাআবয ফফা  বয এফং গণতবিয প্র ৃত ফস্থা ম্পব ি জ্ঞ যবয়বি, 

হমবিব  হজায  বয   ৃবেভবাবফ শুযায াবথ বভবরবয় হদয়ায বচষ্টা চারাবনা বে৷ 

ভবভাবিত হআ  া, বমবন অভাবদয হফাধবিব   বাববত  বযবিন এফং বযবস্থবতব  

অভাবদয াভবন  স্পষ্ট  বয বদবয়বিন  অফযবণ অোবদত ফস্তু অভাবদয  াবি  বয 

বদবয়বিন ঈবমাবচত৷ 

তাবদয ভবত আরাবভ বযয়ত হমন মূ্পণি  তা হগািা ভানফজাবতয জীফনফযফস্থা 

বযচারনায জনয মবথষ্ট নয়৷ পবর হ বিদ্র ফে  যবত   র ভযায ভাধান  যবত 



 

 

        

 

 

 

াআখ বফরার খযীাত াবপজাহুল্লা 13 

1 

গণতন্ত্রের ভাঙ্গন 

ক্ষভ বয় ব়েবি৷ অয বঠ  হআ ভবয় বফবদ হথব  বচন্তাধাযা অভদাবন  যায দাবফ 

জাবনবয় অভাবদয ভাবে অবফবিাফ ঘবিবি হআ ভ িভনা  বফসৃ্তত বচন্তাম্পন্ন ফ বিদীপ্ত 

ফযবিবত্বয৷ থচ হআ ঈমাদ জাবননা হম, বনবজয এ দাবফয ভাধযবভ হ খবযদ  যবি ঈৎ ৃষ্ট 

ফস্তুয বফবনভবয় বন ৃষ্ট ফস্তু ৷ 

অয হআ ঈৎ ৃষ্ট ফস্তুবি বির এভন এ  ব তাফ, মায অয়াতভূ বফদবাবফ বফফৃত ভাজ্ঞানী 

ফিজ্ঞ োয ক্ষ হথব ৷ মা নাবমর  যা বয়বি প্ত অ াবয ঈয হথব ৷ মা হআ ফিজ্ঞ 

োয ফাণী, মায াভবন ব ংফা বিন হ াবনা বদ  হথব আ ফাবতর স্পি  যবত াবয না৷ 

আভাভ আফন র  াআবয়ভ য. ফবরবিনঃ 

‚হভাি থা তাযা (আয়াহুদীযা) দ বনয়া  অবখযাত ঈবয় জগবতযআ  রযাণ রাবব ধনয 

বয়বিবরন৷ অল্লা তা‘অরা তাবদযব  তাাঁয  াবি ফযবতত নয  াবযা ভ খাবক্ষী ফানানবন৷ 

তাবর ভান অল্লা তা‘অরায এভন ূণিাি বযয়ত, বফবর্শ্য আবতাব দযাফবধ মায হচবয় 

হশ্রষ্ঠতভ হ ান বযয়বতয ফতাযণা য়বন, হ বযয়ত ম্পব ি হ ব বাবফ ধাযণা  বয হম, 

তা মূ্পণি  তায জনয ববন্ন এভন হ ান নীবত, ম বি ফা ফাস্তফতায প্রবয়াজন, হমগুবরা এব 

হবিব  ূণিািতায় রূ হদবফ? এভন ধাযণা হালণ াযী বে হআ ফযাবিয নযায়, মায 

ধাযণাভবত যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাবভয য ভান লবদয জনয নয হ ান যাূবরয 

প্রবয়াজন যবয়বি৷ এ  র ভ্রান্ত ধাযণায  াযণ র, যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাবভয 

অবনত দ্বীন ম্পব ি স্পষ্টতা থা া  হ হফাধবিয ঘািবত থা া, মা অল্লা তা‘অরা দান 
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 বযবিবরন াাফাবয় হ যাভবদয৷ মাযা যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাবভয অবনত 

দ্বীনব আ মবথষ্ট ভবন  বযবিবরন  এতদ্বববন্ন নয ফব ি  হথব  বফভ খতা প্রদিন 

 বযবিবরন এফং তা দ্বাযাআ ভান লবদয হৃদয়  বূখণ্ড জয়  বয বনবয় ফরবতনঃ অভাবদয  াি 

হথব  অভাবদয নফী এ দ্বীবনয প্রবতশ্রুবত বনবয়বিন৷ অভযা হতাভাবদয  াি হথব  ঈায 

প্রবতশ্রুবত বনবে৷ মযত ভয যাবম. হতা যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাবভয  াি হথব  

াবদ মিন্ত ফণিনা  যবত হরা বদয বনবলধ  যবতন এআ অঙ্কায় হম, হরাব যা হমন 

  যঅন হথব  বফভ খ বয় াবদ বনবয়আ ফযস্ত না বয় ব়ে৷ অয মবদ বতবন এখন ায 

হরা বদয   যঅন াবদ হথব  বফভ খ বয় বনবজবদয বচন্তা  হভধায অফজিনা এফং অন 

অন ববভত বনবয় ফযস্ত বয় ়োব  হদখবতন, তাবর না জাবন বতবন  ী  যবতন? 

অল্লায ানা!!  

অল্লায থ! এ  র গণতবিয দাবফদাযযা মবদ মযত ভয যাবম. এয ভবয় থা বতা 

তাবর বতবন ববিবয় তাবদয ভাথা পাাঁবিবয় হপরবতন  া়েবগা়ে হববি বদবতন৷ 

িাফীগ বফন ‘অাবরয প্রবি ঘিনায় মযত ভয যাবম. তায াবথ হম অচযণ  বযবিবরন, 

এবদয াবথ মযত ভয যাবম. এয হআ অচযবণয  নযাফৃব   যা দয ায৷ হ ঘিনাবি 

তাপববয   যত ফী  তাপববয আফবন  াীয  বফববন্ন তাপীয গ্রবি ফবণিত যবয়বি৷ 

ঘিনাবি বেঃ িাফীগ বফন ‘অার বভবয এব হরা বদযব    যঅন র  াযীবভয রূ  

থিফ অয়াতভূ ম্পব ি বজজ্ঞাা  যবত রাগবরা৷ বভবযয গবনিয অভয আফন র ‘অ 
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যাবম. তাব  খবরপাত র ভ বরবভন ভয আফন র খা াফ যাবম. এয  াবি হপ্রযণ  যবরন৷ 

িাফীবগয পযিী দূত মখন বচবঠ বনবয় এব মযত ভযব  যাবম. তা ব়ে শুনাবরা তখন 

বতবন ফরবরনঃ ‚হ হরা  হ াথায়‛? দূত ফরবরাঃ ‚হ পবযয অফাফবেয  াবি 

ফস্থান  যবি‛৷ ভয যাবম. ফরবরনঃ ‚হদখ হ হমন অফায াবরবয় না মায়৷ হবক্ষবে 

ত বভআ অভায াবত মিণাদায়  াবস্তয স্বী ায বফ‛৷ তখন হ তাব  ভয যাবম. এয বন ি 

বনবয় অবরা৷ তাাঁয বন ি এব হ ফব ়েবরা৷ বতবন তাব  বজজ্ঞাা  যবরনঃ ‚ত বভ 

হ ‛? হ ঈ য  যবরাঃ ‚অবভ অল্লায ফান্দা িাফীগ‛৷ তখন ভয যাবম. ফরবরনঃ ‚অবভ 

অল্লায ফান্দা ভয‛৷ তয বতবন তায ঈয োাঁববয় ়েবরন  শু বনা হখজ য  াণ্ড 

বদবয় তাব  প্রায  যবত শুরু  যবরন৷ প্রায  যবত  যবত তায ভাথা পাবিবয় হপরবরন  

তায হচাযা বদবয় যি গব়েবয় ়েবত রাগবরা৷ হরা বি তখন ফরবরাঃ ‚হ অবভরুর ভ বভবনন 

মবথষ্ট বয়বি, অল্লায থ! অভায ভবস্তবষ্ক ঈদয় য়া প্রবয়াজনীয় বফলয়বি এখন 

দূযীবূত বয় হগবি‛৷ তয িাফীগ তাবভভী মযত ভয যাবম. হ  এ  থা ফবর প্রশ্ন  যা 

শুরু  বয ফরবরাঃ ‚অভাব  ফর ন, ذزٗا ٗاىرازٌبت  ( ভ েঞ্ঝাফায় য) ব  বজবন‛? ভয 

যাবম.ফরবরনঃ ‚ফাতা, অবভ মবদ এিা যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাভ হথব  না 

শুনতাভ তাবর ফরতাভ না‛৷ হ ফরবরাঃ ‚অভাব  ফর ন, ٗقسا فبىحبٍالت  (তঃয হফাো 

ফন াযীয) ব  বজবন‛? ভয যাবম.ফরবরনঃ ‚হভঘভারা, অবভ মবদ এিা যাূর াল্লাল্লাহু 

অরাআব য়া াল্লাভ হথব  না শুনতাভ তাবর ফরতাভ না‛৷ হ অফায ফরবরাঃ ‚অভাব  

ফর ন, ٌسسا فبىجبزٌبت  (তঃয ভৃদ বাবফ চরভান ফস্তুয) ব  বজবন‛? ভয যাবম.ফরবরনঃ 
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‚জাাজ, অবভ মবদ এিা যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাভ হথব  না শুনতাভ তাবর 

ফরতাভ না‛৷ হ ফরবরাঃ ‚অভাব  ফর ন, أٍسا فبىَقسَبت  (তঃয  ভি ফন্টন াযীয) ব  

বজবন‛? ভয যাবম.ফরবরনঃ ‚হপবযতা, অবভ মবদ এিা যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব য়া 

াল্লাভ হথব  না শুনতাভ তাবর ফরতাভ না‛৷  

ভয যাবম.ফরবরনঃ ‚ত বভ অফায নত ন  বয বজজ্ঞাা  যবিা‛? তাযয বতবন তাজা 

হখজ য  াণ্ড বনবয় এব তা দ্বাযা প্রায  যায অবদ বদবরন৷ ঈা দ্বাযা তাব  এ বা 

 লাঘাত  যা বরা  এ বি ফা়েীবত তাব  যাখা বরা। তয হ  স্থ বর তাব  হডব  

অবযা এ বা  লাঘাত  যা বরা৷ তখন হআ তাজা হখজ য  াণ্ড দ্বাযা তাব  এভনবাবফ 

প্রায  বযবিবরন হম, তায ববঠ ঘা ফাবনবয় হপবরবিবরন৷ তয তাব  অফায  স্থ বত 

বদবরন৷ তাযয অফায ডা বরন  অফায  স্থ বত বদবরন৷ এযয অফায  লাঘাত  যবত 

ডা বর িাফীগ ফরবরাঃ অবন মবদ অভাব  তযা  যবত চান তাবর অভাব  ঈ ভিায় 

তযা  বয হপর ন৷ অয মবদ অবন অভায বচব ৎা  যবত চান তাবর অল্লায থ! 

অবভ  স্থ অবি৷ তখন বতবন তাব  অফ  ভ া অ‘অযী যাবম.  আযা ফাীবদয বন ি এআ 

ভবভি বনবদি বদবয় হপ্রযণ  যবরন হম, ভ রভাবনযা হমন তায াবথ ঈঠাফা  যা হথব  

বফযত থাব ৷ তখন হ মবদ হ ান ভজবরব অবতা তাবর তাযা ঈবঠ ়েবতা  তাব  

হযবখ চবর হমত৷ বফলয়বি হরা বিয  াবি দ ঃ বয় দাাঁ়োয়৷ তখন অফ  ভ া অ‘অযী 

যাবম. মযত ভয যাবম. এয বন ি এআ ভবভি বচবঠ হরখবরন হম, হরা বি খাাঁবি বদবর তাফা 
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 বযবি৷ জফাবফ ভয যাবম. হরখবরন হম, হরা বদযব  তায াবথ ঈঠাফা  যায ন ভবত 

বদবয় বদন৷  

ত িাস্ত্রবফদবদয ম্ববে আভাভ াবপ‘য়ী য. এয ববভতবি মথাথিআ বিরঃ 

‚ত িাস্ত্রবফদবদয ফযাাবয অভায বনবদি বে এআ হম, তাবদযব  হখজ য  াণ্ড  জ তাবিা 

 বয হগাবে হগাবে ঘ যাবনা বফ  ফরা বফ হম, এিা ঐ ফযাবিয াবস্ত, হম অল্লা তা‘অরায 

ব তাফ  যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাবভয  ন্নাব  ফাদ বদবয় ত িাবস্ত্র অত্মবনবয়াগ 

 বযবি৷‛ 

 তযাং হ ফযবিয াবথ ব রূ অচযণ  যা ঈবচত, হম গণতবিয দায়াত হদয়  

আরাবভয শুযা ফযফস্থায বযফবতি এিাব  ভানয ফবর বনধিাযণ  বয৷ 

ভূরতঃ এ  র অবরভযা বে বফর্শ্াঘাত   তাবদয প্রবত ন গ্র াযীবদয বা়োয 

হগারাভ৷ তাযা তাবদয প্রবত ন গ্র াযীবদয  র  ভি াণ্ডব আ বনবদিাল ফবর হঘালণা  যবত 

প্রস্তুত৷ তাআ তাযা তাবদয ক্ষ বয় বফত ি  বয মায়  তাীদফাদীবদয চযভিী  

তা বপযী ফবর অখযা বদবয় থাব ৷ তাযা বক্বয ন াযী  ক্বব  হচনা বত্ব ফযাখযা 

 বয এফং ফ বে না ফ োয বান  বয তয ফরা হথব  বফযত থাব ৷ 

অল্লা তা‘অরা মাবদযব  আরভ  ভা‘হযপাত দাবন ধনয  বযবিন, তাবদয প্রবতযব য ঈয 

অফয ীয়  তিফয বেঃ তাবদয বণ্ডাবভ পাাঁ  বয বদবয় হরা ভাবজ তা প্রচায  বয হদয়া 

এফং তাবদয হদাল-ত্রুবি  বফভ্রাবন্তভূর  ভতগুবরা হরা বদয  াবি ফণিনা  যা৷ 
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হ ননা াধাযণ ভ রভানবদয জনয তাবদয ন যণ  যা তযন্ত বফদং  র  বীলণ 

বফজ্জন ৷ এ জন অবরবভয দস্খরবনয দায় শুধ ভাে তায বনবজয ঈযআ ফতিায় না; ফযং 

তা তায  র ন াযীবদযব আ গ্রা  বয হনয়৷ তাআ হআ অবরবভয হক্ষবে  ী ফরা বফ, 

হম ব না াশ্চাবতযয হনাংযা যাজনীবত  গণতি ফাস্তফায়বনয হক্ষবে তাবদয াবথ াদৃযতা 

ফরম্ববনয অফান জানায়... 

অবরবভয ত রনা  যা হমবত াবয এ বি জাাবজয াবথ৷ মায বনভজ্জবন বনভজ্জন ঘবি ফহু 

ৃষ্টজীবফয৷ 

প্রফাবদ অবিঃ ‚অবরভ মখন দস্খবরত য় তখন হঢার ফাবজবয় য়‛৷ থিাৎ  রব  বনবয় 

দস্খবরত য়৷ 

অবভরুর ভ বভবনন ভয আফন র খা াফ যাবম. ফবরবিনঃ বতনবি বজবন দ্বীনব  ধ্বং  বয 

হদয়ঃ অবরবভয দস্খরন,   যঅবনয অয়াত বনবয় ভ নাবপব য বফতণ্ডা  থভ্রষ্ট াযী 

া ফগি৷ 

আভাভ অভাদ বফন াম্বর য. ফবরবিনঃ ‚ত বভ হতাভায দ্বীবনয দ্বাবয়ত্ব হরা বদয  াবি িণ 

 বযানা৷ হ ননা তাযা অবদৌ ব র হথব  বনযাদ নয়৷‛ 

আভাভ আফন র  াআবয়ভ য. ফবরবিনঃ ‚বযয়বতয ন ভূবয স্থবর বনবদিষ্ট হ ান এ  ফযবিয 

ফিফয ভূব  এভনবাবফ গ্রণ  যবত থা া হম, তায  থা িা়ো নয  াবযা  থা; এভনব  

বযয়বতয হম ন তায ভবতয াবথ াংঘবলি  হিায প্রবত  ণিাত না  যা এভন এ বি 
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গণতন্ত্রের ভাঙ্গন 

 াজ, মা াযাভ য়ায ফযাাবয হগািা ঈম্মা ঐ যভত হালণ  বযবিন। ঈম্মায ভাবে এ 

হযাবগয ঈৎব  হ ফর খাআরুর   রূবণয বতক্রান্ত য়ায যআ বয়বি৷‛ 

 তযাং হ অল্লায ফান্দাগণ, অনাযা ঐ ভস্ত হরা বদয ন যণ  যা হথব  াফধানতা 

ফরম্বন  রুন, মাযা বনবজবদয বর  প্রব   া বদয ন্তুষ্ট  যায জনয নযভ নযভ  থা 

ফবর  দ্বীবনয ভাবে বফ ৃবত বনবয় অব৷ এফং হজবন যাখ ন, এ আরভআ বে দ্বীন৷ তাআ 

হখয়ার যাখবত বফ হম, অনাযা  ায  াি হথব  তা গ্রণ  যবিন৷ 

 

 

ٗأػيٌ أػيى تؼبىى ٗهللا  

اىؼبىٍَِ زة هلل اىحَد أُ دػّ٘ب ٗآخس  
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